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telefon), 
de sportivi din 61 de 
pe toate continentele 

cursa medaliilor, a 
unui loc cit mai 

ierarhia natatiei mon- 
Reprezentanții mass- 

(în jur de 1000 !) trans- 
întreaga lume rezulta-

ÎN ÎNTlMPINAREA MARII SĂRBĂTORI
v^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

La întreprinderea ,,Policolor“

PULSUL MUNCII ENTUZIASTE

MAI RIDICATE

înnoiește Capitala, 
schimbă necontenit înfăți
șarea. Este o caracteristică a 
acestor ani minunați ai socia
lismului, ai perioadei de 
mari și spectaculoase realizări 
înfăptuite de la Congresul al 
IX-lea al partidului încoace, 
perioadă denumită, 
drie și recunoștință, 
NICOLAE CEAUȘESCU". 
noirile Bucureștiulul, 
zente pretutindeni, în 
care sector și cartier, 
tează și spațiul imens pe care 
s-a ridicat platforma industria
lă a Dudeștilor ; iar între bas
tioanele aparținînd chimiei, 
înălțate aici. în prim-plan 
economia metropolei și 
țării se înscrie și întreprinde
rea „Policolor", unjtate
economică

cu min-
„EPOCA

în- 
pre- 
fte- 

punc-

în 
a

peste tot — colectivul celor ce 
muncesc aici își unește efor
turile ca acum, în preajma 
lui 23 August, să își îndepli
nească angajamentele- ' luate 
în producție, să realizeze pro
duse pe măsura cerințelor si 
exigențelor actuale, 
ternica efervescență 
din ateliere și secții, 
toare și laboratoare 
dăugăm și frumoasele reușite 
din viața sportivă a întreprin
derii.

Există aici, la „Policolor", o 
puternică tradiție în sport. 
De cînd ? Aproximativ de la 
primele acțiuni ale uteciș- 
tilor care, sub îndrumarea co
muniștilor, au început trans
formarea unui fost loc vi
ran în cea mai frumoasă bază 
sportivă de pe platforma Du- 
deștilor. „Deși . au trecut 10 
ani de atunci — evocă metro- 
Iogul Vasile Calotescn

La pu- 
a muncii 
din sec- 

ș.a. a-

Goanță (Rapid) și Ciurea (F. C. Olt) in plină luptă pentru balon. 
La capătul acestei acțiuni, bucureșteanul va trimite 
bară Foto : Iorgu

mingea în
BĂNICA

In vederea meciurilor de fotbal amicale de miercuri

REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI

OSLO, 18 (prin telefon). 
Loturile reprezentative A, olim
pic și de tineret 
noastre au sosit luni 
amiază, pe calea aerului, 
Oslo, în vederea triplei 
niri amicale de miercuri 
selecționatele 
Norvegiei. j 
destul de 
patru ore, la 
jucătorii noștri — 
după temperaturi 
de peste 30 grade 
au fost întîmpinați 
rece, termometrul 
Gardermoen arătîhd doar 
grade.

După sosire, Iotul A s-a în
dreptat spre hotelul Astoria, 
din centrul capitalei Norvegiei, 
in timp ce celelalte două loturi 
și-au continuat zborul, încă 
aproximativ o oră, spre Trond
heim (la circa 600 km nord de 
Oslo), unde va juca selecționata 
olimpică. De acolo, componenții 
echipei de tineret au mai avut 
de făcut o oră de drum cu 
autocarul, pînă la Sieinkjaer, 
orașul unde vor evolua miercuri.

ale tării 
după- 

la 
iritîl- 

cu 
ale 

zbor 
peste 

căruia 
veneau

similare 
A fost un 
obositor, de

capătul 
care 
permanente 

de acasă — 
de o vreme 
aeroportului 
' ’ 17

Lotul A (condus de antre
norii Mircea Lucescu și 
Emerich Jenei) are următoarea 
componență : Moraru, Lung, 
Itcdnic, Bclodcdici, Movilă, 
Bumbescu, Al. Nieolae, lingu- 
reanu, Matcuț, Baliini, Klein, 
Hagi, Pițurcă, Cămătarii, Lăcă
tuș si Damaschin 1.

Lotul olimpic (antrenat de 
Cornel Drăgușin si Constantin 
Ardeleami) este alcătuit din : 
Speriata, Stîngacîtr,Varg i. for- 
gulcscu, Cristea, I'd rarii.
Ștefan, ățiinjeanu II. Andone, 
Majaru, Orac, Jicleanu, Gabor, 
Coraș, Bicu și Botezan.

în fine, din lotul de tinerei 
(antrenori Mircea Radulescu și 
Nccula Răducanu) fac parte 
Zlotea. Hrislea, Pologea, Bai 
cea, Săndoi, Cirstea, Pojar 
Sabău, Gh. Popescu, Mărgărit, 
Pistol, D. Sava, Cadar, D. Po
pescu, Geolgău, Badea.

La ora cind telefonez, lotul 
A se află la un prim antrena-

Radu URZICEANJ

(Continuare in pag ?-3j

asociației sportive 
a fost ieri ziua în 
demarat lucrările"...

ședintele
— parcă 
care au
Sute de tineri muncitori din în
treprindere au pus 
priceperea si mai ales 
biția de a ridica acolo, i 
zonă invadată de bălării, 
lăcaș al sportului, al 
nătății, în care, după 
rele de producție, să își poată 
prelungi activitatea în co
lectiv. prin exercițiu fizic 
organizat, prin concursuri și 
competiții la nivelul unități
lor economice de care a- 
parțineou, sub forma cam
pionatelor pe asociație.

„Asemenea campionate 
desfășoară curent —, ține să 
ne asigure tehniciană Alexan
drina Sava, căpitan al echipei 
feminine de volei, cu un plus 
de interes, de angajare, îndeo
sebi după declanșarea marii 
competiții naționale Daciada. 
Pentru că și la noi, Ia Polico
lor, această veritabilă Olim
piadă a sportului românesc

umărul, 
am- 

într-o 
, un 

să- 
o-

Tibsriu STAMA

(Continuare in nao 2-3)

S. C. MIERCUREA CIUC
A CISTIGAT

23 AUGUST-
„CUPA

MADRID, 18 (prin 
Cei 1120 
tari de 
continuă 
ocupării 
bun in 
di ale. 
mediei 
mit în .
tele unei pasionante competi
ții, retinînd, spre pildă, că încă 
din ziua de debut a .înotului 
au fost stabilite un record 
mondial, unul european 
foarte multe naționale.

Duminică a fost o zi impor
tantă pentru înotul nostru, cu 
premiera 
românești 
cu cea de 
istoria sa 
de Noemi 
cel adjudecat ia ediția prece
dentă de Carmen Bunaciu — 
cu un nou record național* 
pentru Tamara Costache, lă 
100 m liber. Și totuși, 
două debutante la marea 
trecere 
Noemi 
cabil 
ferința 
mulțumită 
cucerită, dar nu pot fi satis
făcută 
sperat 
emoția 
petiții 
într-adevăr, 
și chiar spatele la nivelul său 
optim pe 400 m mixt, băimă- 
reanca putea urca cel pu
țin o treaptă mai sus pe po
dium. Oricum, performanta sa 
rămîne remarcabilă, principa-

și

dublei prezențe 
în finale de C.M., 
a doua medalie din 

— „bronzul" cucerit 
Lung venind după

cele 
în- 

erau îngindurate. 
declara, cu un remar- 
discernămînt la con- 
de presă : „Sigur, sînt 

pentru medalia

de timpul realizat. Am 
într-unul mai bun, dar 
primei mele mari com- 
a fost prea puternică", 

înotind brasul

avînd, nota 
competițio- 
$i ea, si

lele sale adversare 
bene, o experiență 
nală superioară.
Tamara continuă marea cursă 
a deplinei afirmări. Ploieș- 
teanca, mai cu seamă, e foarte 
conștientă că sîmbătă toate 
privirile vor fi îndreptate că
tre ea. cea mai rapidă înotă
toare a lumii. La rîndul lor. 
Carmen Bunaciu si Anca Pă- 
irășcoiu trăiesc febra pri
mului start la Madrid. parti- 
cipînd în proba de 100 m spa
te mîine (n.r.
Noemi Lung 
concurează 
Aceasta 
oară, a 
al 9-lea 
m liber, 
nala B 
sosit a doua cu 2:03,06, clasîn- 
du-se deci pe locui 10 din 40 
de. participante.

Sînt și multe surprize la o 
asemenea competiție. Dacă 
aruncăm o privire pe tabloul 
preliminar la 
vom remarca

azi), zi în care 
și Stela Pura 

la 400 m liber, 
din urmă, încă juni- 
avut, luni, cu 2:03,89, 
timp al seriilor la 200 
calificîndu-se în f<- 
a probei, în care a

e-

din cursa 
reprezentati- 

înfrîngerea 
puternicului 

către teamul

polo masculin, 
ascensiunea 

chipei Franței între primele 8 
formații, ieșirea 
pentru podium a 
vei ungare sau 
la două goluri a 
„7“ sovietic de
american. O întîmplare de un 
fel aparte în finala masculină 
de 100 m bras, unde englezul 
Moorhouse a sosit primul, dobo- 
rîndu-și cu 1:02.01 recordul

Geo RAEȚCHI
(Continuare în vao a 4-a)

Start în cea mai disputată serie, cea a fruntașilor...
Foto : Iorgu BĂNICA

LA HOCHEI
Prima competiție de 

sezonului, „Cupa 
disputată timp de o 
pe patinoarul din i_____ „____ ,
s-a încheiat cu victoria formației 
Spori Club Miercurea Ciuc, care 
a realizat 10 p. Pe locurile ur
mătoare: Steaua București 9 p. 
Viitorul Gheorgheni 3 p. Dună
rea Galați 2 p.

Amănunte de la ulȘfrnele două 
zile de concurs:

SPORT CLUB — DUNĂREA 
C—0 (1—0, 2—0, 3—0). Superiorita
te evidentă a formației din Mier
curea Ciuc. Ea a punctat prin 
Miklos (min. 16), Baricz (min. 
22), Kohn (min. 36 șl 60), Keresztcs 
(min. 51) și J. Bartalis (min. 60). 
Au arbitrat: Gh. MIcu — M. Di
nu, Em. Both.

STEAUA — VIITORUL 10—5 
(2—1, 3—2, 5—2). Meci foarte dis- 
nutat. în care Steaua a luptat 
din primul șl pînă în ultimul 
minut pentru o victorie cît mal 
substanțială .(reamintim că in pri
mul joc rezultatul fusese egal : 
3—3). Au existat însă și cîteva des-

23
hochei a
August", 

săptămînă 
Gheorgheni,

(Continuare in pag 2-3)

Campionatele Naționale de pentatlon modern

ÎN AȘTEPTAREA ULTIMELOR PRO3E,

FRUNTAȘII iȘI PĂSTREAZĂ POZIflILE
în frumoasa ambianță oferită 

de bazinul „23 August“, în Capi
tală au continuat întrecerile din 
cadrul Campionatelor Naționale 
de pentatlon modern, în progra
mul zilei a patra de concurs fi- 
gurînd proba de natație. Era de 
așteptat o dispută cit mai strin- 
să, avînd în vedere faptul că li
derul clasamentului, Corneliu 
îsac, dorea să-și păstreze pozi
ția, în timp ce ceilalți pentatlo- 
niști făceau o cursă de urmă
rire și de reducere a handica
pului, pentru a încerca apoi o 
răsturnare de situație în ulti
mele două probe, tirul și crosul.

Drept urmare, fiecare lungime 
de bazin a fost parcursă la ni
velul maxim al posibilităților 
concurenților, cel mai în formă, 
conform așteptărilor, dovedin- 
du-se a fi Laurențiu Mosoiy

(Steaua II) care a terminat pro
ba în 3:12,8. ceea ce i-a adus 
1332 p. EI a reușit, astfel, să in
tre in „sextetul" fruntaș, în 
locul Iul Dragoș Pătrui (Olim
pia), care a avut un timp insu
ficient pentru a se menține între 
cei din plutonul din față, 
salt spectaculos a făcut, 
schimb, campionul ediției 
cedente, Gheorghe Marian, 
cu 3:17,3, a terminat pe locul 
secund (1296 p), urcînd, astfel, de 
pe locul 5 pe 3. Iul mai rămî- 
nîndu-i șansa a încă două 
cercări'
ce a

Cei 
tulul,

Un 
în 

pre
care.

,In
i'* pentru a remonta ceea 
pierdut la călărie.
doi fruntași ai clasamen- 
Corncliu Isac și Lucian

Emanuel FĂNTANEANU
(Continuare in pag 2-3)

DAMA NUȚU ADUCE NOI

Marea maestră internațională Dana Nuțu 
Foto : Gabriel MIRON

LAURI ȘAHULUI ROMÂNESC
Turneul internațional 

de sah al României, la a 
19-a ediție în varianta 
sa feminină, s-a înche
iat cu trei jucătoare 
roate, la 
puncte in fruntea 
samentului. Printre 
o reprezentantă a 
noastre, 
histă 
Nuțu. 
însoțiți 
do mare maestră, atît de 
dorită și 
așteptată, 
mari maestre 
ționale ale 
românesc se 
astfel cu o nouă spor
tivă,- această vajnică

egalitate
lau

de 
cla- 
ele. 

tării 
sa-excelenta 

timișoreană Dana 
Lauri prețiosi. 
și de o normă

de îndelung 
Eșalonul de 

interna- . 
șahului 

fortifică

luptătoare pe eșichie
re care este Dana Nuțu.

De fapt, nu <ste o 
nou venită. Sînt cîțiva 
ani buni de cînd Dan3 
smulge aplauze prin fru
moasele ei performanțe 
cucerite în întreceri 
de prestigiu. De trei ori 
oină acum campioană 
a 
și 1980). 
ultimele 
plade, 
gintul olimpic la Lu
cerna ‘82 (și cel mai bun

Radu VOIA

acum
României (1978, 1979 

participantă la 
■ patru Olim- 
medaliată cu ar- 
olimpic la

(Continuare
în pag a 4-a)



In ultima etăți a returului Diviziei A de lupte greco-romane concursul international de planorism de la suceava

REUNIUNI DE GALĂ AU ÎNCHEIAT COMPEIIJIA PILOȚII ROMÂNI S-AU COMPORTAT MERITORIU TRĂGĂTORII DE LA PIȘI
în fiecare vară, planoriști din 

Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. 
Coreeană, R. D. Germană, Polo
nia, România, Ungaria și Uniu
nea Sovietică se întîlnesc într-o 
întrecere avînd amploarea și va
loarea unei competiții continen
tale. De această dată, gazde au 
fost zburătorii români, mai pre
cis moderna bazăx sportivă a Ae
roclubului sucevean „Șoimii Bu
covinei", unde s-au desfășurat în 
premieră probe de viteză și dis
tanță la planorism. Concursul a 
reunit la start 46 de piloți (32 
de băieți — 14 la clasa open, 18 
la clasa standard și 14 fete) și, 
după cum remarca secretarul 
responsabil al Federației Aero
nautice Române, ing. Vasile Sa- 
bău, la încheierea competiției 
toate planoareîe (atît ale noastre, 
cit și ale oaspeților) erau intac
te, o performanță rară, știut fi
ind faptul că de cînd există 
acest sport, indiferent de locul 
de desfășurare, puține scapă 
„neșifonate". In privința rezul
tatelor, așa cum era de așteptat. 
Janusz Trzeciak la clasa open, 
Stanislaw Zientek la clasa stan
dard (ambii Polonia) și Lenka 
Cucerova (Cehoslovacia) și-au 
adjudecat primele locuri la indi
vidual, iar pe echipe a cîștigat 
echipa Cehoslovaciei.

Piloțli români, deși au zburat 
într-o zonă nouă, premieră și 
pentru ei, nu numai pentru oas
peți, au avut o comportare me
ritorie, Fernanda Jur că (locul 3) 
și Doru Vlădescu (locul 5) de- 
monstrînd o certă valoare. Bună 
a fost și evoluția echipei, clasa
tă a patra, pentru prima oară 
înaintea puternicelor formații 
din R.D. Germană și Ungaria. La 
aceste rezultate a contribuit în
tregul lot, dintre ei remareîn- 
du-se Nicolae Mihăiță, prin spi
ritul de echipă și competența de 
care a dat dovadă. Zburînd pe 
un aparat cu performanțe mai 
modeste decît cele ale coechi
pierilor, el le-a fost un îndru
mător permanent, furnizîndu-le 
informații de navigație și adu- 
cînd în același timp puncte pre
țioase formației noastre. Bineîn
țeles, rezultatul, ca și atmosfera 
bună din cadrul lotului se dato
rează — remarca aparține secre
tarului responsabil al federației 
— celui care pregătește repre
zentativa română, ing. Mircea 
Finescu, pJanoristul român nr.
I, după părerea noastră, a cărui 
valoare, experiență și comoeten- 
tă au fost dovedite cu prisosin
ță de-a lungul a cinci decenii 
petFecute pe cîmpul de zbor. Re
feritor la ceilalți sportivi, trebuie 
menționat că Marian Simion, 
deși cîștigător al „Cupei ghinio
nistului", oferită de organizatori, 
a re»< it să-și adjudece o probă. 
Sergiu Sidon și Elena Coțovanu 
au confirmat încrederea acorda
tă. iar Dorinela Filip și Mariana 
Giurgiu au demonstrat un vizibil 
progres.

Concursul de la Suceava poate 
fi considerat o reușită nu numai 
pe planul performanței, cît. și ne 
cel organizatoric, personalul ae
roclubului gazdă, în frunte cu 
comandantul Paul Cernîșov, pre
cum și organele locale depunînd 
toate eforturile pentru buna des
fășurare a competiției.

REZULTATE TEHNICE, mas
culin, clasa open, proba 1 (tri
unghi, Salcea — Săveni —. Vînă- 
tori — Salcea, 243 km): vl. M. 
Dedera (Cehoslovacia) 1000 p, 2.
J. Stepanek (Cehoslovacia) 988 p,
3. A. Rukas (U.R.S.S.) 888 p,...
7. Marian Simion 845 p... 9. 
Doru Vlădescu 840 p; proba a 
2-a (dus întors Salcea — Ivănești 
— Salcea, 286 km) 1. J. Trzeciak

.................. '

PULSUL MUNCII ENTUZIASTE Șl AL PASIUNII PENTRU SPORT

Laureatele acestei ediții vor fi desemnate după turneul final
Ultima etapă a returului Di' 

viziei A de lupte greco-romane 
a avut loc duminică in mai 
multe localități. După omologa' 
rea tuturor rezultatelor vor fi 
cunoscute echipele participante 
la turneul final (primele 3 for
mații din cele 4 serii) și cele 
care vor retrograda din primul 
eșalon. Iată rezultatele acestei 
etape și citeva amănunte.

bucurești, in sala Construc
ția, triunghiularul Rapid Bucu
rești — Cimentul Tg. Jiu — Con
strucția București avea o „miză" 
deosebit de importantă pentru 
toate cele trei formații aflate „în 
joc". înaintea acestei etape, di
vizionarele respective ocupau 
pozițiile din preajma „podiumu
lui" seriei din care fac parte (a 
n-a) și urma ca întrecerile de 
duminică să stabilească exact or
dinea lor pe locurile 3, 4 și 5. 
Firește, toată atenția era îndrep
tată pentru ocuparea locului 3. 
Prima șansă o avea — după cal
culul hîrtiei — Rapid, care în 
turul competiției obținuse victo
ria în fața formației din Tg. Jiu 
și terminase la egalitate cu Con
strucția. Atunci însă, triunghiu
larul avusese loc în Giulești. Cei 
trei antrenori de la Rapid (Ma
rin Belușică, Constantin Alexan
dru și Gheorghe Dolipschi) au 
alcătuit cea mai bună garnitură 
posibilă din lotul pe care îl au 
și, în cele din urmă, giuleștenii 
au reușit victorii clare în am
bele partide. Mai întîi a fost me
ciul cu formația gazdă. Partide 
deosebit de disputate la toate 
categoriile, cu surprinzătoare 
schimbări de scor. Mai dinamici, 
mai îndrăzneți în atac, luptătorii 
de la Rapid s-au impus la 8 ca
tegorii, cedînd doar la două. 
Așadar, un prim pas spre tur
neul final fusese făcut. Urma 
al doilea, meciul cu Cimentul — 
o echipă foarte ambițioasă și 
decisă să-și apere șansele pînă 
la capăt. De altfel, după partide
le de la 7 categorii rezultatul fi
nal stătea încă sub semnul în
trebării, giuleștenii avînd doar 
un avantaj minim: 4—3. La ulti
mele trei categorii însă, luptă
torii de la Rapid n-au lăsat nici 
o speranță adversarilor și... 7—3. 
In urma acestui succes Rapid 
București s-a clasat pe locul 3 
în serie și, deci, se va număra 
printre participantele la turneul 
final.

Pentru locurile 4—5 au concu
rat Construcția și Cimentul in
tr-o întîlnire aprig disputată și 
deosebit de echilibrată. Echipa 
din Tg. Jiu (antrenor Ionuț Po
pescu) a luat, pentru început, 
un apreciabil avantaj (3—0), însă 
elevii antrenorilor Adrian Popa 
și Petre Stroe s-au întrecut pe 
sine, reușind să obțină la ur
mătoarele categorii 6 victorii din 
7 posibile. Rezultat final: 6—4
pentru Construcția. Să subliniem 
că anul trecut echipa bucureștea- 
nă se situase pe penultimul loc!

S-au remarcat în acest triun
ghiular M. Florea, D. Ioniță, N. 
Balteș, S. Manea, L. Iacob și G. 
Sandu (Rapid), S. Costache, Gh. 
Glonț, T. Trăistaru și P. Humu- 
lescu (Construcția), I. Miuți și 
D. Manolea (Cimentul).

Misiune deosebit de dificilă 
pentru arbitrii Nicolae Cristea, 
Marian Sobariu (București) și 
Ion Crăciun (Timișoara), de care 
ei s-au achitat ireproșabil, pri
mind felicitări din partea antre
norilor.

Costin CHIR1AC

buzău. cele 5 întîlnlrl din lo
calitate au fost dominate de re
marcabila evoluție a echipei pi- 
teștene L.C. Dacia: io—0 cu Del
ta Tulcea, 8—2 cu Prahova Plo
iești și 6—4 cu Industria Sîrmei 
Buzău. In celelalte două meciuri 
ale reuniunii, Industria Sîrmei a 
dispus cu 7—3 de Delta, iar Pra
hova a întrecut formația din 
Tulcea eu 6—4. (C. NECULA —
coresp.).

BAILEȘTI. Bucurie pentru su
porterii formației gazdă. Meta
lurgistul, care a dominat triun
ghiularul cu Electroputere Cra
iova (8—2) și cu C.S.M. Craiova 
(6—4). Sub semnul echilibrului a 
stat tot timpul confruntarea 
dintre cele două echipe cralove- 
ne. încheiată la egalitate: 5—5. 
(Gh. GHEORGHIȘAN — coresp.).

BAIA MARE. Meciuri specta
culoase, de bun nivel tehnic, 
de-a lungul celor trei întîlnirl 
programate in localitate. Favori
tă din start, SIMARED Baia Ma
re s-a impus în confruntarea cu 
Electromureș Tg. Mureș (7—3). 
dar, surprinzător, a fost nevoită 
să se mulțumească doar eu un 
rezultat de egalitate (5—5) in 
partida cu Hidrotehnica CNA Și
ret. Mult mal neașteptat a fost, 
insă, rezultatul întîlnlrii dintre 
cele două formații oaspete: 6—4 
pentru Șiret! (A, CRIȘAN — co
resp.) .

MOTRU. O frumoasă compor
tare a avut echipa Minerul Mo- 
tru, Învingătoare în meciul cu 
redutabila formație Aluminiu 
Slatina (6—4). Evoluție foarte 
bună si a formației Muscelul 
Cimpulung: 7—3 cu C.S.M. Re
șița. Reuniunea a fost completa
tă de rezultatele nescontate ale 
altor două meciuri: C.S.M. — 
Aluminiu 6—4 și Minerul — 
C.S.M. 5—5 (Gr. JUGANARU — 
coresp.).

SUCEAVA. Cum era de aștep
tat Dinamo București, multipla 
campioană a tării, n-a avut pro
bleme nici in această etapă, 
dispunînd net de Dunărea Galați 
cu 9—1 și de C.S.M. Rulmentul 
Suceava cu 7—3. Deosebit de dis
putată a fost întîlnirea C.S.M. 
Rulmentul — Dunărea: 6—4. A- 
tracția triunghiularului a consti
tuit-o prezența luptătorilor din 
lotul reprezentativ, printre care 
N. Zamfir si Gh. Uță (Dinamo), 
I. Matei (C.S.M. Rulmentul) (I. 
MANURES CU — coresp.).

SINAIA. Un triunghiular echi
librat de la primul pînă la ulti
mul meci: Carpați Sinaia eu 
Progresul București 5—5 și cu 
I.M.U. Medgidia 4—6; I.M.U. - 
Progresul 6—4. (V. FELDMAN — 
coresp.).

BRAILA. Două victorii pentru 
echipa locală. Progresul: 7—3 eu 
S.Ct Baeău și 6—4 eu Turbome- 
eanic'a București. Echipa bucu- 
reșteană a obținut victoria cu 
6—4 în partida cu S. C. Bacău. 
De notat că Ceahlăul Piatra 
Neamț nu s-a prezentat! (D. 
CRISTACHE — coresp.).

ARAD. Deși a avut nu mai 
puțin de 5 Juniori în formație, 
C.S. Arad a repurtat succese no
tabile: 8—2 cu Bihoreana Mar- 
ghita și 6—4 cu C.F.R. Timisoara. 
Rezultatul ultimului meci C.F.R- 
— Bihoreana : 6—4. (O. BERBE- 
CARU — eoresn.).

CONSTANȚA. Farul Constanța 
a cîștlgat cu 8—2 întîlnirea cu 
A.S.A. Buzău și cu 7—2 meciul 
cu Metalul București, ultima for
mație impunîndu-se eu 6—4 în 
fața echipei A.S.A. Buzău (C. 
POPA — coresp.).

(Polonia) 1000 p, 2. Doru Vlă
descu 989 p, 3. S. Kluk (Polonia) 
983 p... 14. Marian Simion 304 p; 
proba a 3-a (triunghi, Salcea, 
Hodora, Hllplceni, Salcea, 303 
km) 1. J. Trzeciak 1000 p, 2. J. 
Stepanek 989 p, 3. G. Halasi 
''Ungaria) 983 p... 6. Doru Vlă
descu 955 p... 12. Marian Simion 
779 p; proba a 4-a (patrulater 
Salcea — Ruginoasa — Havîrna 
— Sinești — Salcea, 359 km): 1. 
Marian Simion 1000 p, 2. J. Trze
ciak 1000 p, 3. A. Rukas 998 p... 
6. Doru Vlădescu 951 n; Clasa 
standard, proba 1: 1. S. Zientek 
(Polonia) 967 p, 2. J. Centka 
(Polonia) 960 p, 3. B. Guraly 
(Ungaria) 389 p... 11. Sergiu Si
don 738 p... 14. Nicolae Mihăltă 
468 p; proba a 2-a: 1. A. Rusev 
(Bulgaria) 695 p, 2. St. Stefanov 
(Bulgaria) 694 p, 3. St. Zientek 
687 p... 5. Sergiu Sidon 659 p... 14. 
Nicolae Mihăltă 407 p; proba a
3- a: 1. p. Cerny (Cehoslovacia) 
1000 p, 2. J. Kozar (Cehoslova
cia), 999 p, 3. B. Guraly 992 p... 
10. Sergiu Sidon 910 p... 14. Ni
colae Mihăltă 458 p: proba a
4- a: 1. P. Cerny 1000 p, 2. M. 
Kesseliak (Ungaria) 996 p, 3. St. 
Zientek 996 p... 6. Sergiu Sidon 
952 p... 12. Nicolae Mihăiță 856 
p; feminin, proba I (dus-întors 
Salcea — Glrov — Salcea, 165 
km): 1. Tatiana Obretenova (Bul
garia) 30 p, 2. Lenka Cucerova 
(Cehoslovacia) 20 p, 3. Monica 
Marstadt (R.D. Germană) 20 p,
4. Fernanda Jurcă 19 p... 10. Ele
na Coțovanu 16 p... 12. Dorinela 
Filip 6 p... 13. Mariana Giurgiu 
5 p; proba a 2-a: (triunghi Sal- 
eea — Havîrna — Hllplceni — 
Salcea. 174 km) 1. Dalna Viine 
(U.R.S.S.) 689 p, 2. Irina Barkov- 
skala (U.R.S.S.) 688 p, 3. Fernan
da Jurcă 680 p... 8. Elena Coțo- 
vanu 602 p... 10. Dorinela Fillo 
480 p... 12. Mariana Giurgiu 345 
p; proba a 3-a: (dus-întors Sal
cea — Vînători — Salcea, 203 
km): 1. Maria Kyzivatova (Ce
hoslovacia )1000 p, 2. Lenka Cu
cerova 999 p. 3. Fernanda Jurcă 
994 p... 8. Elena Coțovanu 707 p... 
10. Dorinela Filip 699 p... 11. Ma
riana Giurgiu 689; proba a 4-a 
(triunghi Salcea — Sinești — Ha
vîrna — Salcea, 252 km) :
1. Lenka Cucerova 872 p.
2. Maria Kyzivatova 870 p. 3. 
Urszula Mojda (Polonia) 818 p...
5. Elena Coțovanu 687 p, 6. Fer
nanda Jurcă 687 p... 10. Mariana 
Giurgiu 650 p, 15. Dorinela Filip 
584 p.

CLASAMENTE FINALE, indi
vidual, masculin, clasa open: 1. 
J. Trzeciak 2. J. Stepanek, 3. 
Stanislav Kluk, ... 5. Doru Vlă
descu... 10. Marian Simion; cla
sa standard: 1. St. Zientek, 2. B. 
Guraly, 3. I. Centka... 8. Sergiu 
Sidon... 14. Nicolae Mihăltă; fe
minin: 1. Lenka Cucerova, 2. 
Marla Kvzlvatova, 3. Fernanda 
Jurcă... 7. Elena Coțovan... 10. 
Dorinela Filip... 12. Mariana Jur- 
că; pe echipe: 1. Cehoslovacia, 
2. Polonia. 3. U.R.S.S., 4. Româ
nia I, 5. R.D. Germană. 6. Bul
garia, 7. Ungaria. 8. R.P.D. Co
reeană, 9. România H.

Dinu COSTESCU

AU OTERIT 0 DISPUTĂ S
• Tînăra generație în prim-plan 
reiau întrecerile in cadrul Camp

Ieri, unii dintre particlpanții 
la Campionatele Naționale de 
tir s-au reunit la poligonul a- 
coperit Dinamo pentru a parti
cipa la întreceri din cadrul 
Cupei României, seniori. Spe
cialiștii în proba de pistol de 
la 10 metri au oferit o între
cere interesantă, mai cu seamă 
pentru ocuparea primului loc. 
Principalii pretendenți s-au a- 
rătat a fi, după concursul pro- 
priu-zis, un reprezentant al ti
nerei generații, C. Ball (576 p, 
cu care ocupa primul loc al 
clasamentului intermediar) și 
Sorin Babii (574 p), un trăgă
tor consacrat. împreună cu ei 
au mai obținut calificarea in 
faza ultimă a Întrecerii Sarko- 
zi, Trușcă, Ilie, Vișan, L. Stan 
și Neagu, deci câte 3 țintași de 
la Steaua și Dinamo, și cite 
unul de la Olimpia și U.T. 
Arad. Ball și Babii s-au anga
jat intr-o luptă finală de toată 
frumusețea, la al treilea foc, 
stdistul l-a și întrecut chiar 
pe dinamovikt, după ce anulase 
diferența de două puncte, dar 
a pierdut din nou șefia clasa
mentului. Pînă la sfîrșitul în
trecerii, tînărul Cristian Ball a 
refăcut diferența inițială față 
de Babii și a cîștigat astfel un 
concurs greu, în fața unor con- 
sacrați cu mai multă experien
ță. Selecționarea sa în lotul na
țional (a urcat pe podium și la 
pistol liber) a devenit acum un 
fapt de actualitate.

Dintre celelalte rezultate, cel 
înregistrat de Carmen Hanu în

CONCURS POPULAR DE FOND
PE LACUL BUFTEA

Pe Lacul Buftea va avea loc, 
duminică 24 august, un concurs 
popular de înot fond, deschis 
sportivilor avansați și începători. 
Organizatorii — ITIA Buftea și 
Consiliul Popular al orașului 
Buftea — vor oferi numeroase 
premii primilor clasați la dife
ritele categorii de vîrstă (dis
tanțele variază între 2000 și 5000 
metri).

Plecarea și sosirea concurenți- 
lor are loc la cocheta bază de 
agrement turistică a tineretului 
de pe Lacul Buftea. Adunarea 
participanților din București In 
vederea deplasării la concurs se 
va face la Ștrandul Tineretului 
din Capitală, duminică, la ora 
8,30. înscrieri: la telefon 909/2.09.59 
sau la locul întrecerii.

0 REGATĂ VIU DISPUTATĂ, CU MULTI CONCURENȚI 
PE LACUL PANTELIMON DIN CAPITALĂ

(Urmare din pag. 1)

și-a găsit tot mai nume
roși și mai fideli susținători, 
practicant! ai sportului. Fe
tele, muncitoarele nefăcînd 
excepție..."

De bună seamă, cînd benefi
ciezi de o bază sportivă com
plexă, cu terenuri de volei, 
baschet, tenis, handbal și fot
bal, cu sectoare pentru a- 
Uetism, cu amenajări pentru 
tenis de masă și cu instalații 
anexă (vestiare, dușuri etc.), 
la numai cîțiva pași de între
prindere, ar fi păcat să nu 
lti rupi o oră, două, din 
timpul liber pentru putină 
mișcare. „Amatori de sport 
se găsesc zilnic, eu zecile —- 
remarcă Nicolae Dincă, ad

ministratorul bazei sportive, 
— tineri și vîrstnici, convinși 
de foloasele exercițiului fi
zic și mai ales dornici să con
tinue opera începută...** Altfel 
spus, să înfrumusețeze și să 
îmbogățească patrimoniul spor
tiv al întreprinderii. Este un 
lucru demn de toată lauda, 
care dovedește atașamentul 
oamenilor muncii de la 
„Policolor" fată de bunurile 
colectivului, dragostea lor 
pentru frumos. In acest sens 
trebuie amintit faptul că 
prin muncă patriotică, cu mij
loace locale s-a început ame
najarea unor spatii desti
nate să asigure continuitatea 
activității sportive de masă, 
indiferent de sezon șl de con
dițiile meteorologice. Spatii

CUPA 23 AUGUST»»
(Urmare din pag. 1)

cărcări nervoase ale jucătorilor, 
care au solicitat intervenția ho- 
tărltă a arbitrilor M. Presneanu 
— N. Enache șl D. Trandafir. 
Au marcat: Burada (min. 8, 20, 
47, 56), K. Antal (min. 16, 44), 
Gliga (min. 26), Popescu (min. 
32), N. Alexe (min. 52), Chirită 
(min. 57) pentru Steaua, respec
tiv E. Csata (min. 11), Andras 
(min. 23), Gergely (min. 30, 47), 
Korpos (min. 51).

DUNĂREA — VIITORUL 2—1 
<2—o, o—i, 0—0). Dunărea a reu
șit singura sa victorie, golurile 
fiind marcate de Fulga (min. 4) 
șl Petre Ion (min. 13); pentru

“ LA HOCHEI
Viitorul a înscris Gergely (min, 
21). Au arbitrat: M. Presneanu 
— Gh. Mîcu, N. Enache.

STEAUA — SPORT CLUB 8—1 
(2—0, 4—0, 2—1) î Steaua și-a luat 
revanșa după înfrlngerea din 
etapa a treia (4—7), dar datorită 
egalului ta partida cu Viitorul, 
din etapa a doua, a trebuit să 
se mulțumească cu poziția se
cundă ta clasament. Au marcat: 
Gliga (min. 3), Chiriță (min. 19), 
Hălăucă (min. 29), V. Hutanu 
(min. 32), K. Antal (min. 34), 
Sofron (min. 36), I. Svitlak (min. 
45), Popescu (min. 55) pentru 
învingători, respectiv Bedo (min. 
48). Au arbitrat: I. Becze — M. 
Dinu, Em. Both.

pentru tenis de masă și șah, 
pentru lupte și haltere, e- 
ventual și o popicărie. Si
gur, mai este cale lungă pînă 
cind lucrarea va fi înche
iată, important este însă că 
inițiativa a pornit din rîn- 
dul masei, din rîndul muncito
rilor Și mai ales că există am
biția unanimă de a fi finali
zată.

Acum, în ajunuj lui 23 Au
gust, pe plan sportiv la „Po
licolor", se evidențiază, fot
balul, cu participarea a 18 e- 
chipe, care, într-un sistem 
turneu, fac să pulseze atracția 
pentru mișcare, desigur și 
sub imboldul unor munci
tori, operatori chimiști me
canici ca Ion Năstase, Viorel 
Lintaru, Mircea Bobelnicu, 
Aurel Găitănaru sau Ștefan 
Bratu din echipa de „Promo
ție", care se descurcă foarte 
bine și ca oficiali și arbitri în 
competițiile de casă.

Handbaliștii, amatorii de 
tenis și tenis de masă caută să 
dea o replică tot mai vi
guroasă oelor ce îndrăgesc 
cel mai popular dintre spor
turi, la fel și pasionații popi
celor, deși pentru ei, cum ne-a 
dat de înțeles maistrul Ion 
Damian, de la A.T.M., există 
un oarecare handicap : ca să 
poată participa la diferite 
întreceri trebuie să se depla
seze la „Recolta", Acolo unde 
se află cea mai apropiată are
nă. Dar cînd există pasiune... 
Și ea există !

Au luat sfirșit, pe lacul Pan- 
.elimon din Capitală, Campiona
tele Republicane de canotaj pen
tru juniori, o regată deosebit de 
disputată, cu 341 de competitori 
la start — rameri și vîslași din 
aproape 30 de cluburi și asocia
ții sportive din întreaga țară. Au 
fost patru zile de ambițioase în
treceri, cu unele finale la „foto
grafie", dar și cu echipaje ce 
abia înaintau către linia de so
sire.

Aflat în vacanța de vară, 
„schimbul de mîine" al canota
jului nostru și-a făcut tabără pe 
malul lacului Pantelimon, desfă- 
cîndu-și încăpătoarele corturi la 
baza nautică „Metalul", bucuroa
să — ca în fiecare an — de 
oaspeți. Organizare precopipetițio- 
nală bună, așadar, excepție fă- 
cînd concursul propriu-zis, lipsit 
de elementarele balize, care, în 
orice întrecere nautică, marchea
ză atît de necesarele culoare. 
Sigur, lipsa unor puncte de re
per pentru tinerii aflați în con
curs, lipsa unei linii de sosire, 
au îngreunat orientarea în cursă 
a juniorilor prezenți în întrecere. 
S-a vîslit, deci, nu pe o pistă 
de concurs, ci pe o întindere de 
apă oarecare, situație nemaiîntîl- 
nită în acest sport, despre care 
vom mai reveni.

Iată noii campioni la canotaj - 
juniori, mulți dintre ei aparținînd 
cam acelorași secții nautice, care, 
an de an, dau loturilor repre
zentative viitori performeri :

JUNIOARE I : 2 RAME — CSA 
Steaua (Liliana Chichifoi, Auro
ra Trif) 6:02,1; 4 VlSLE — C.S.A. 
Steaua (Adriana Boer, Laura 
Sfetcu, Rodica Ivan, Emeșe An
tal) 5:23,2; 2 VÎSLE — C.S.A. 
Steaua (Doina Ignat, Dorina Cu- 
coș) 5:38,0 ; 4-J-1 RAME — Meta
lul București 5:31,3; 84-1 — C.S.A. 
Steaua 4:37,0 ; JUNIORI I : 
2 VÎSLE — C.S.Ș. Deva (Bor
za, Penciuc) 5:32,1 ; 2 RAME f.c. 
— CSȘ 3 Steaua (Voinoiu, He- 
men) 5:41,1 ; 24-1 — CFR Timi
șoara (Vitai, Mureșan) 5:51,8 ; 
4 VÎSLE — CS Triumf București 
(Măstăcan, Bala, Bănică, Căpățî- 
nă) 4:54,8; 4 RAME f.c. — CSȘ 
nr. 2 Constanța (Sora, Mihala- 
che, Dobu, Spînache) 5:03,7 ; 44-1 
RAME — CSȘ Marina Orșova 
5:1*44 ; 84-1 — CSȘ Marina Orșo
va 4:30,0.

JUNIOARE II : SIMPLU — 
Margareta Coșeri (CSS Arad) 
6:11,2 ; 2 VlSLE — CSȘ Politeh
nica Timișoara (Angelica Moldo
van, Angela Rosza) 6:02,5 ; 4 VlS
LE — CSȘ nr. 2 Constanța (Ma
rina Nicolae, Doina Crăciun, 
Cristina Lupu, Victoria Lepăda- 
tu. Geta Stanciu) 5:37,0 ; JU
NIORI II : simplu — Gabriel He- 
geduș (Electrica Timișoara) 
6:07,3 ; 2 VÎSLE — CSȘ Politeh
nica Timisoara (Balog, Vesa) 
5:31,1 : 44-1 VlSLE — CSȘ Deva 
(Samfirică, Neagu, Urs, Haiduc, 
Dârăban) 5:î7,9.

Vasile TOFAN

H I P I S M

„Premiul Victoriei'*, alergare 
clasică de viteză, a dat ciștig 
de cauză lui Satin, elevul antre
norului G. Popescu, care a cîști
gat cele două titluri ale cursei, 
realizînd un nou record al ca
rierei (1:26,4/km), și dovedind că 
mai are rezerve, forma din acest 
an a acestui trăpaș meritînd a 
fi evidențiată. Reuniunea a fost 
dominată de antrenorul G. Tă- 
nase, care și-a adjudecat șase 
alergări, cu care s-a instalat în
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G. TAXASE Șl SATIN,
fruntea clasamentului pe forma
ții, victoriile fiind obținute , de 
Surîs, în principala cursă de 
fond, Briza, care a greșit numai 
de două ori, Verigariu, într-un 
frumos record (1:24,3/km) Janeta 
(și ea în progres, a produs sur
priza zilei). Am lăsat la urmă 
victoriile lui Recrut și Deda, de
oarece ambii au fost avantajați 
de handicapeuri, ei nefăcînd alt
ceva decît a confirma valoarea 
lor bună. Am mai văzut în a- 
ceastă reuniune un produs de 
excepție al Crescătoriei Române
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PROGRESUL
Secția de

la Progresul București nu se 
dezminte, în continuare : în 
ultima perioadă, foarte tinerii 
reprezentanți ai „sportului 
alb“ din str. dr. Staicovici 
s-au impus în două noi între
ceri interne adresate vîrstei 
lor. Astfel, la Cupa Neptun, 
desfășurată la Cîmpina, Ro
xana Curelea a cîștigat cate
goria 8—10 ani (în finală cu 
Andriescu de la Viitorul Pi
tești), Ștefan s-a clasat pri
mul la cat. 13—14 ani băieți 
(în finală cu Giurea, de la 
C.S.Ș. 2 Constanța), în timp ce 
Moise s-a impus la cat. 15—16 
ani băieți (în finală cu Din- 
culescu de la Dunărea Galați). 
Cîteva zile mai tîrziu, in 
Cupa Dinamo Brașov, Stănilă 
a cîștigat finala la cat. 13—14 
ani băieți, în timp ce dublul 
Onilă, Niculae s-a impus în 
finala cu Porumb, Dicu, de 
la ,U“ Cluj-Napoca. în fine, 
la cat 15—16 ani fete. Hector 
(Progresul), Kerek (Electri
ca Timișoara) au obținut victo
ria în partida finală cu Fur
tună (Steaua), Gbideonic 
(Electrica Timișoara), Trioul 
antrenorilor Teodor Frunză, 
Sorin Sperneac și Marinei 
Bondoc (metodist : Sava Be- 
cic), nu se dezminte, ei im- 
punînd, prin 
care muncesc, 
tețea tehnicii 
transmit foarte tinerilor lor 
elevi și prin sufletul depus în 
activitate, o adevărată „școală 
a tenisului".

tenis de cîmp de

seriozitatea cu 
prin acura- 
pe care o

PRIMII CAMPIONI
can, 2. R. Vlasov (Voința Arad) 
1:11,9, 3. C. Mihălțan (Olimpia) 
1:14,1, 4. St. Anton 1:14,2, 5. s. 
Moldoveanu 1:14,9, 6. S. Stoica 
1:15,2, (toți de la STIROM).

Juniorii mici s-au întrecut în 
cadrul Concursului Republican în 
proba de 500 m cu start de pe 
loc, care a revenit lui Alexandru 
Ivan. CLASAMENT FINAL : 1.
Al. Ivan (CSS 1) 34,5, 2. C. Buz- 
bula (Voința) 37,3, 3. N. Dlma 
(STIROM) 38,1, 4. P. Radu (Di
namo) 38.2, 5. Ad. Radu (Voința) 
38,3, 6. M. Simion (STIROM) 38,4, 
In sferturile de finală ale probei 
de viteză a juniorilor mici au 
luat startul următoarele perechi: 
C. Toma (CSS 1) 13,2 — D. Vasi- 
le (Voința), C. Buzbula 12,0 — 
N. Spătaru (Olimpia), AL Ivan 
13,0 — M. Mihai (Olimpia), P. 
Radu 12,9 — N. Minea (STIROM); 
semifinale: P. Radu 15,2 — c. 
Toma, Al. Ivan 12,2 — c. Buzbu
la: finala mică (disputată în 
două manșe) a revenit lui C, 
Toma 12,8 și 14,1 în fața lui C. 
Buzbula, iar cea mare lui Al. 
Ivan 12,0 șl 12,1 în fața lui Radu. 
Remarcabilă evoluția lui AI. 
Ivan, care a cîștigat două titluri 
din tot atltea posibile.

Programul de astăzi, de la ora 
16,30: urmărire individuală (se- 
mlfinale+finală) la juniori mari 
și serii, sferturi de finală în a- 
ceeași probă a juniorilor mici.

Horațiu SIMA
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Atmosferă de meci mare ia 
Brașov, pe impozantul stadion 
Municipal. Frumoasa construcție 
a beneficiat pentru noul sezon 
de ample șl remarcabile amena
jări, gospodarii brașoveni făcîn- 
du-șl din plin, datoria față de 
importantul eveniment sportiv 
reprezentat de începerea campio
natului de fotbal. Spectatorii 
s-au arătat și ei, ca totdeauna 
cînd e vorba de Brașov, sensi
bili la inaugurarea ediției 1986/ 
1987, ocupînd toate cele 30 000 de 
locuri.
• UN PRELUDIU. Partida din

tre F.C.M. șl Dinamo s-a bucu
rat de un aplaudat preludiu: în- 
mînarea de către F.R.F. 
secretarul ei, C. Dinulescu) 
cupei de cel mai ’ 
din sezonul trecut, 
nostru „cavaler al 
Ioan Igrna, care a 
formanța internă cu 
evoluție la Mundialul 
unde, de asemenea, 
predat ca anul dintre cei mai

constanți conducători de jocuri. 
Clubul-gazdă, prin antrenorul 
său, C. Ștefănescu, a oferit și el 
o cupă arbitrului partidei, o 
dată cu urări de repetare a suc- 
ceselor din sezonul trecut.
• Meciul. F.c.M. șl Dinamo 

ne-au oferit o întrecere care a 
dovedit intensa el pregătire tac
tică. Brașovenii continuă saltul 
lor în materie de organizare a 
jocului, dinamoviștli ne-au de
monstrat că jocul lor denotă o 
evidentă Îmbogățire a mijloacelor 
de exprimare. De pildă, în pri
ma repriză, mai puțin spectacu
loasă decît secunda, bucurește- 
nii au încercat mult pasa lungă, 
spre cele două insistente virfuri, 
Cămătaru și Damaschin I. In 
actul al doilea, Dinamo a schim
bat registrul, operînd mult cu

(prin
: a

bun arbitru
valorosului ___ ________...... „„
fluierului”, pase scurte, prin combinații ra-

dublat per- -- -------
o excelentă

mexican,
a fost a-

oide pe spații mai mici, efectu- 
înd pasa decisivă numai atunci 
cînd coechipierul avansat avea o 
excelentă poziție. Așa au ajuns 
fotbaliștii din Capitală la patru

ocazii de gol, față de două ale 
gazdelor (nu am inclus aici faza 
din care oaspeții au înscris). 
Trebuie să remarcăm, cu satis
facție și speranță, că un rol ma
ior în comportarea (din repriza 
secundă) și în materializarea 
victoriei l-a avut Bălăci, autorul 
a numeroase pase de mare teh
nicitate și efect și, în general, 
al unei și mai disciplinate orga
nizări a . jocului. Ne place să 
credem că modul exemplar în 
care s-a pregătit Bălăci, plus do
rința Iui puternică de a reintra 
(după repetatele accidentări și 
intervenții chirurgicale) în circu
itul internațional, în care a stră
lucit cîndva, vor influența pe 
mai departe și seriozitatea în 
antrenamente și modul de a an
gaja jocurile. F.C.M.-ul a arătat, 
mai cu seamă în momentele cînd 
a forțat egalarea, că are o „par
titură" bine pusă la punct. Du
minică, însă, aportul celor două 
virfuri (Cadar — Kramer) a fost 
prea discret!

PREGĂTIRI... B... G.

Eftimie lONESCU

REPRIZA BCZO1ENILOR
STĂRILE NECONVINGĂTOR Al

Gloria șl inimosul ei public au 
avut destule emoții înaintea par
tidei cu Universitatea Craiova, 
și, pe drept cuvtnt, cine ar pu
tea sta liniștit, atunci cînd adver
sarul se numește echipa lui 
Lung, a treia formație a cam
pionatului trecut? In cazul gaz
delor, a mal existat și motiva
ția .debuturilor” la noua echipă 
a mijlocașului Balaban, a celor 
două „virfuri”, M. Sandu — Fi. 
Grigore și a... antrenorului prin
cipal M. Pigulea. o remaniere 
masivă fată de una singură a 
„alb-albaștrilor”, care au adus 
în teren pe Biță (golgeterul de 
anul trecut al seriei a n-a a Di
viziei B, component al echipei 
Electroputere Craiova) în loeul 
Iul Cămătaru. Suporterii locali 
au cam stat pe jăratec în pri
ma repriză a întîlnirii (o repri
ză de uzură, cu preocupări exce
sive pentru maracajul-perechi- 
lor); în a doua, însă, îndoielile 
au fost risipite. încurajările din 
tribune au dat aripi localnicilor, 
aceștia exercitînd o mare pre
siune asupra echipei vizitatoare, 
fazele de mare periculozitate la 
poarta lui Lung înmulțindu-se. 
„Noile piese” au acționat dezin
volt $1 penetrant, pe un front 
iarg, Comănescu era peste tot, 
Șumulanschi, evolua ca în tlne-
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postura de dispecer, 
^întorcea" cu ușurin

ță cînd pe Ungureanu cînd pe 
Tilihoi (păcat că buzoianul stă 
ceva mai slab cu finalizările) și, 
astfel, „reduta craioveană» a 
cedat prin acele două goluri, la 
care n-a lipsit mult să se mai 
adauge și „bomba** lui M. Sandu, 
din min. 65, respinsă uluitor de 
Lung.

Deci, start reușit pentru Gloria, 
concretizat pe un suport fizic 
destul de bun. Universitatea s-a 
plasat, însă, la polul opus, atît 
in ceea ce privește conținutul jo
cului, cit și pe planul angaja-r 
mentului fizic, diminuat în par
tea a doua a întîlnirii. In pri
ma repriză, en a avut momente 
de dominare la mijlocul terenu
lui, dar acțiunile de atac declan
șate, au fost destul de confuze, 
precipitate, cu excepția a cîtor- 
va „sclipiri" ale lui Irimescu.

Jocul lor în faza de elaborare 
nu s-a legat, acțiunile de învă
luire la care au participat Ungu
reanu și Negrită n-au mal avut 
acel cunoscut grad de periculo
zitate, Bîcu a părut neconvingă
tor și el, Geolgău nepus parcă 
la punct cu pregătirile, ca să nu 
vorbim de „bîlbîielile” din apă
rare. Din păcate au fost prezente 
șl reproșurile (continuate la ca
bine). Ceea ce nu este deloc bi
ne pentru o echipă care așteaptă 
jocurile din primul tur ale' Cupei 
U.E.F.A., cu o echipă turcă des
tul de Incomodă, Galatasaraiy 
Istanbul. Prea marea liniște din 
tabăra craioveană, înaintea jo
cului, a dezvăluit șl o ușoară... 
subestimare a Gloriei, supusă — 
cum am amintit — metamorfoză
rilor. Lăsind în judecata echipei 
toate acestea, noi credem că U- 
nlversitatea Craiova are forța să 
revină la jocul ei, aceasta depin- 
zînd, înainte de toate, și de re
facerea spiritului de echipă, 
care, la Buzău, a arătat unele 
fisuri.

Stelian TRANDAFIRESCU

CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
ACORDĂ CREDIT TINEREȚII

„O dată cu noii jucători trans
ferați în această vară media de 
vîrstă a echipei a coborît de la 
29 de ani la 26 de ani. Sperăm 
ca această infuzie de tinerețe să 
revitalizeze jocul echipei noastre 
și, implicit, să conducă la spo
rirea vitezei de joc, unul dintre 
punctele nevralgice . ale formației 
în sezonul trecut. Totodată, nă
dăjduim ca, o dată cu îmbunătă
țirea prestațiilor noastre, echipa 
să părăsească zona -«nisipurilor 
mișcătoare», acolo unde s-a a- 
flat în anii trecuți, și să se cla« 
seze undeva între locurile 5—8", 
ne spunea președintele clubului, 
Nae Zaharia. Conducerea tehnică 
a echipei va fi, ca și în anii 
trecuți, asigurată de Dumitru Du- 
mitriu III. In schimb, multe nou
tăți în ceea ce privește lotul de 
jucători. Au venit Iancu (S. C. 
Bacău), Staicu (Celuloza Bradul 
Roznov), Postăvaru (C.S.M . Bor- 
zești), Oprea (Constructorul 
I.Ă.C.P. Bolintin), Susanu (Danu
biana Roman) și Pintelei (Lie. M. 
Eminescu, Iași). A plecat Ivanov 
la S. C. Bacău. De asemenea, 
în cadrul lotului nu va mai fi
gura Berceanu, care s-a retras 
din activitatea competițională. 
Pînă acum, Ceahlăul a susținut 
cinci partide amicale : 2—2 cu
Rapid București, 3—0 cu Poli
tehnica Iași, 0—1 cu F. C. Bihor, 
3—0 cu Gloria Bistrița și 0—1 cu 
S. C. Bacău.

UNIREA URZICENI VIZEAZĂ 
O POZIȚIE FRUNTAȘA

LA MORENI, GAZDELE AU FOST LA ÎNĂLȚIMEA
PREMIEREI AT1T DE MUT AȘTEPTATĂ

Echlpa UNIREA URZICENI, 
care a promovat anul trecut în 
eșalonul nr. 3 și a avut o com
portare mulțumitoare — locul 8 în 
seria a IV-a — situîndu-se îna
intea unor formații ca fosta di
vizionară B. Metalul Mangalia. 
Cimentul Medgidia și alte concu
rente cu experiență competițio
nală, pornește în noul sezon cu 
pretenții mal mari. Antrenată de 
Ion Poiană, medic veterinar la 
C.A.P. Gîrbovi (comună situată 
în vecinătatea orașului Urziceni), 
Unirea își propune un obiectiv 
superior trecutului sezon : situa
rea formației în primele cinci 
locuri ale clasamentului. In ve
derea atingerii acestui țel, Uni
rea a început pregătirile încă 
de la începutul lunii iulie, a sus
ținut o serie de jocuri de veri
ficare pentru omogenizarea Io
tului care a fost reîmprospătat. 
In meciurile de pregătire cu Chi
mia Brazi, Metalul Buzău, Chi
mia Buzău, Metalul București, 
ICIM Brașov, Unirea Slobozia 
ș.a., fotbaliștii din Urziceni au 
arătat că nu sînt departe de 
forma sportivă necesară începu
tului de campionat. Iată și lotul 
Unirii : .Toma, Dinu — Stan I 
(promovat din localitate), Andrei, 
Tudorache O, Paveî (provine de 
la Chimia Brazi), Stan II, Simion, 
Zbircea, Stoian, Ghcracostea, 
Daciu (de la IUPS Chitila). E- 
nescu (de la Granitul București), 
Alecu, Tudorache I, Boboc, Cîr- 
lan. (T. R.)

teniei și sportivității, aproape_ o 
sută de’ porumbei și-au luat zbo
rul spre înălțimi. La stația de 
amplificare s-a prezentat un fru
mos istoric al fotbalului din Mo- 
reni, de la apariția primei echi
pe de fotbal pînă la ora aștep
tatului debut pe prima scenă fot
balistică. Și, spre meritul ei, deși 
din minutul 28 era condusă cu 
1—0, luptind exemplar, Flacăra a 
făcut ca acest debut să coincidă 
cu o frumoasă și meritată victo
rie, prin spectaculoasele goluri 
realizate de tînărul Pană I și- 
veteranul Dudu Georgescu. Mai 
puțin îmbucurător a fost numă
rul mare de cartonașe galbene, 
datorită unor faulturi (C. Gheor- 
gbe, Lazăr, ~
sau proteste (Carabageac și an- 
trenorul-jucător Basno), după 
cum justificată a fost și elimi
narea lui Mateescu, pentru un 
nou fault, atitudine dezaprobată 
chiar de public și de conducă
torii echipei locale.

Pentru deplina reușită a fru
moasei sărbători sportive prile
juită de acest debut in Divizia A, 
organele locale din Moreni, con
ducerea asociației Flacăra, ca și 
toți ceilalți entuziaști oameni de 
fotbal merită eu prisosință calde 
felicitări.

După mai bine de 60 de ani 
de existență. Flacăra Moreni a 
reușit remarcabila performanță de 
a promova în primul eșalon ai 
țării. Flacăra Moreni joacă azi 
alături de cele mal bune for
mații din fotbalul nostru, după 
ce, în decursul anilor, de aici 
au plecat destui jucători de va
loare. Acest debut a produs o 
mare bucurie în rindul iubito
rilor fotbalului din micul orășel 
al petroliștilor șl din împreju
rimi, dovadă că duminică tribu
nele au fost arhipline. Acest de
but însă a pus destule probleme 
de ordin organizatoric. Spre 
lauda lor, cum aveam să ne con
vingem la meciul cu Chimia, 
gazdele s-au achitat cu cinste 
de misiunea lor. S-au făcut efor
turi considerabile pentru mărirea 
capacității tribunelor șl, la ora 
meciului, reamenajarea tribunei 
a doua și noua tribună metalică 
de la peluză au fost gata, ca și 
alte amenajări, inclusiv căile de 
acces de la intrările în stadion. 
Iar meciul de debut s-a dispu
tat, cu adevărat, într-un cadru 
sărbătoresc. La apariția pe teren, 
publicul a aplaudat deopotrivă și 
pe jucătorii favorițl, dar și pe 
cei oaspeți, 25 de pionieri au 
înmînat garoafe jucătorilor și ar
bitrilor și, ca un simbol al prin

Mateescu, Tudosă)
ment, cel de al doilea (pe 
stadionul Bislet, pe care se va 
J., .. . ’ ‘ ‘ ’) ur-
mind a avea loc marți seară.

Partida cu Norvegia preocupă 
mult pe antrenorii si jucătorii 
lotului nostru. Fotbaliștii 
români doresc să aibă o com
portare cît mai bună în acest 
meci inaugural al sezonului in
ternațional de toamnă și știu 
că vor întîlni un adversar 
tenace, dornic să se revanșeze 
după înfrîngerea suferită la 4 
iunie, la București, cu 3—1, și 
să reediteze succesele de la 
Oslo din această primăvară. 
După cum știm, în aprilie, 
norvegienii au învins pe cam
pioana mondială în devenire, 
Argentina, cu 1—0, iar în luna 
mai au întrecut cu 1—0 pe 
Danemarca, o altă participantă 
la recentul turneu final al 
C.M. Să mai amintim că în 
toamna trecută, adversarii noș
tri de miercuri și-au înscris în 
palmares și o victorie eu 2—1 
asupra Italiei. Ziarele norvegie
ne de luni publică o declarație 
a antrenorului federal Thor 
Fossen care se arată optimist, 
—Spre deOsebire de 
______ _ care n-au avut „în 
picioare” decît un med de 
campionat, fotbaliștii norvegieni 
se află în plin sezon. întâl
nirea de miercuri va Începe la 
ora 19 (20, ora Bucureștiului).

I stadionul Bislet, pe care s 
disputa jocul de miercuri) 
mind a avea loc marți se

I
I 
I

CLASAMENTE — înot î indi
vidual : 1. Laurențiu Mosor
(Steaua I) 1332 p (3:12,8), 2.
Gheorghe Marian (Steaua I) 
11296 p (3:17,3), 3. Bogdan Vladu 
(Steaua H) 1272 p (3:20,3), 4.
Corneliu Isac (Steaua I) 1268 p 
(3:20,5), 5. Lucian Țintea (Stea
ua I) 1216 p (3:27,1), 6. Laszlo 
Horga (Politehnica I. L.) 1134 p 
(3:31,2) ; echipe : 1. Steaua I
3780 p, 2. steaua II 3752 p, 3. Po
litehnica I. L. 3388 p ; după 3 pro
be (călărie, scrimă, înot) : Indi
vidual — 1. Corneliu Isac 3426 p, 
2. Lucian Țintea 3250 p, 3. Gheor
ghe Marian 3236 p, 4. Laszlo Hor
ga 3174 p, 5. Otto Wermescher 
3070 p, 6. Laurențiu Mosor 3030 p; 
echipe : 1. Steaua I 9919 p,2. Po- , 
litehnlca I. L. 9106 p, 3. steaua H 
8860 p.

Astăzi, de la ora 9, la poligo
nul Tunari, are loc proba de I 
tir.

I
I
I
I
I
IFossen ca 

subliniind 
români,

I
I

Constantin ALEXE

ACOLO UNDE S-A ÎNSCRIS PRIMEI GOL
Un stadion arhiplin a urmărit 

duminică, la Pitești, cu sufletul 
la gură, cursa contracronometru, 
pentru egalare, pornită de F.C. 
Argeș încă din min. 3, cînd Spe- 
rlatu, respingind nedecis un ba
lon, i-a dat lui Pițurcă posibili
tatea să marcheze primul gol al 
campionatului 1986—87 și să adu
că formației 
două puncte, 
mătoarele #7 
cui a asistat 
Steaua, chiar 
valoarea-i cunoscută, avînd con
știința valorii de sine, a jucat 
cu o anumită degajare și, para
leli. cu o anumită economie în 
efort. Și astfel, chiar dacă F.C. 
Argeș a avut mal mult timp ini
țiativa, în special în repriza a 
doua (cînd Jurcă, Radu n, Ba-

campioane primele 
Cum au fost ur- 

de minute ? Publi- 
la un joc în care 
dacă a evoluat sub

dea, D. Zamfir sau pană au a- 
păsat mai mult pe accelerator), 
apărarea Stelei, masivă și puter
nică, greu de dislocat, cu Stin- 
gaciu în excelentă formă, avînd 
în Boloni „mintea limpede” care 
se cere unei echipe cu renume, 
a rezolvat lucrurile. Singurul care 
a făcut oarecum notă discordan
tă a fost Belodedici. El a tratat 
uneori faza de apărare cu o oa
recare ușurință, ceea ce l-a dus 
la neatenții ce puteau fi... costi
sitoare.

Sigur, Steaua, ea șl F.C. Ar
geș, de altfel, pot juca mai bine. 
Cu siguranță că lucrurile bune 
demonstrate duminică de ambele 
echipe vor căpăta contur In ur
mătoarele etape.

Mircea TUDORAN

MECIURI AMICALE
• NITRAMONIA FAGARAȘ —

NATIONAL CAIRO 1—4 (1—2).
Au marcat : Kaatib (min. 20 și 
44), Toher (min. 53), Mehougi 
(min. 75) pentru oaspeți, Chirie 
(min. 40) pentru gazde. (V. LA
ZAR, coresp.)

• «CUPA MINIERUL” LA
BAIA MARE. F. C. Maramureș 
— Steaua CFR Cluj-Napoca 4—1 
(4—1). F. C. Maramureș — Mi
nerul Cavnic 1—0 " “
rul Cavnic — F. 
(2—1). steaua CFR 
F. C. Bihor 3—0 
a revenit echipei 
mureș Baia Mare, 
coresp.)
• „CUPA 23 AUGUST” LA TG. 

MUREȘ. Finala: Chimica Tîrnă
veni — Electromureș Tg. Mureș 
10—9 (la penaltyuri). Pentru lo
curile 3—4: Avîntul Reghin — 
Metalotehnlca Tg. Mureș 5—2 
(3—1). (C. ALBU, coresp.)

„POLI” TIMIȘOA-

(0—0). Mine- 
C. Bihor 3—2 
Cluj-Napoca — 
(1—0). Trofeul 
F. C. Mara- 
(A. CRIȘAN,

U.T.A. —
RA 3—0 (3—0). Au marcat : Țîr- 
lea (min. 10 și 28) și Kereș (min. 
68). (N. STRĂJAN, coresp.)
• GLORIA BISTRIȚA — A.S.A. 

TG. MUREȘ 1—0 <0—0). A mar
cat Florea (min. 80). (I. TOM A, 
coresp.)

(N. STRAJAN, coresp.)

211. Cursa a V-a: 1. Surîs (Tă- 
nase) 1:26,7. 2. Cornișon. Cota: 
cîșt. 1,60, ev. 22, triplu 3-4-5 74. 
Cursa a Vl-a: 1. Briza (Tănase) 
1:31,4. 2. Aga. 3. Grozav. Cota: 
cîșt. 3, ev. 7, ord. triplă 171. 
Cursa a Vil-a: 1. Satim (Popes
cu) 1:26,4. 2. Ruibist. 3. Daciana. 
Cota: cîșt. 1,60, ev. 3, ord. triplă 
82, triplu 5—6—7 40. Cursa a VIII- 
a: 1. Deda (Grigore) 1:30,4. 2.
Dinga. 3. Runcșor. Cota: clșt. 3, 
ev. 2, ord. triplă 73. Cursa a 
IX-a: 1. Verigariu (Tănase) 1:24,3, 
2. Valea. Cota: cîșt. 2,40, ev. 7, 
ord. 20.

I
I
I
I

A. MOSCU I

ADMINISTRAȚIA DE
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 13 AUGUST 
1986. Cat. 1 : 2 variante 25°/o a 
36.591 lei ; cat. 2 : 2,75 a 26.618 
lei ; cat. 3 : 14,50 a 5.047 lei ; 
cat. 4 : 73,25 a 999 lei ; cat. 5 : 
214,00 a 342 lei ; cat. 6 : 6.844,25 
a 40 lei ; cat. 7 : 193,00 a 200 lei ; 
cat. 8 : 3.460 a 40 lei. Cîștigurile 
de la categoria 1 au revenit par- 
ticipanților : CIOBOTARU MIR
CEA din BRAȘOV și TEODO- 
RESCU GHEORGHE din Bucu
rești, în sumă de 36.591 lei fie
care.

STAT LOTOPRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Ieri s-au pus în vînzare bile

tele pentru tragerea excepțională 
Loto din 24 august, care oferă 
perspectiva unor frumoase cîști- 
guri constînd în autoturisme 
„Dacia 1300“, excursii în R.D. 
Germană și importante sume de 
bani.

$ Nu uitați, totuși, că NUMAI 
ASTĂZI mai puteți juca 
rele preferate la tragerea 
nuită PRONOEXPRES de

• Notați-vă și tragerea 
nuită LOTO de vineri 22

nume- 
obiș- 

mîine,

obiș- 
august

1986, după care urmează con
cursul PRONOSPORT de dumi
nică, 24 august, care programea
ză meciuri din cadrul Diviziilor 
naționale A și B, după^ următo
rul program : * 
Rapid “ 
Napoca 
— F.C.
F.C.M. 
Vîlcea ____ ____ ...
Victoria Buc. — Flacăra Moreni ; 
7. Petrolul Ploiești — Oțelul Ga
lati ; 8. Poiana Cîmpina — F.C. 
Constanța : 9. F.C.M. Progresul 
Brăila — Ceahlăul Piatra Neamț ;

1. S.C. Bacău — 
București ; 2. ,.U” Cluj- 
— Jiul ; 3. „U“ Craiova 
Argeș ; 4. F.C. Olt — 

Brașov ; 5. Chimia Rm. 
— Sportul Studențesc ; 6. F.E P.A.

11.
io.
Tulcea ;
Prahova
Tîrnăveni _
rești ; 13. Tractorul 
A.S.A. Tg. Mureș.

Delta 
Unirea Focșani - 

Ploiești ; 12. .Thimlva
— Progresul Bucu-
— ' Brașov —



C. M. de canotaj

sum BUN M ECHIPAJELOR NOASIRE FEMININI
reaiiiune a C.M. de 

de la Nottingham, din 
__ 7 a programat curse 

în 'cadrul seriilor eliminatorii. 
Eyoluînd .
pajcle noastre feminine au o- 
cupat primele locuri în seriile 
respective, califieîndu-se în 
etapele s._.-------
mari regate. La 2 rame, 
Homeghi — Rodica Arba 
impus detașat în seria 
(7:36,85), înregistrînd cel 
bun timp al calificărilor.
și-au cîștigat dreptul de a 
evolua în finală, alături de e- 
chipajul Bulgariei, învingă
tor (7:51,91), în cealaltă serie. 
Pentru celelalte locuri, lup
ta continuă. Se cunosc și pri
mele d uă finaliste, (Elisabeta 
Lipa, Veronica Cogeanu), la 2 
vîsle,
mane

canotaj 
Anglia,

bine, toate echi-

califieîndu-se
superioare ale acestei 

Olga 
s-au 

lor 
mai 
Ele

ambarcațiile R. D. Ger- 
Si României, cîștigă-

toarele celor două grupe 
preliminarii, cu 7:19,10 și, res
pectiv, 7:27,26. Și proba dc 
4 + 1 rame a fost dominată de 
canotoarele noastre, care 
marcat cel mai bun timp 
serii (7:12,81). Ele s-au califi
cat, de asemenea, în finală, 
alături de echipajul Canadei 
(7:22,41). Tot în finală a acces 
și barca de 
toare în 
(Cealaltă 
pajului R. 
6:27,76). “
Marioara Popescu 

ușor seria, 
superior

de

au 
în

4 vîsle, învingă- 
seria I, cu 6:46,54 

serie a revenit echi- 
D. Germane, cu 

în proba de simplu, 
și-a câști

gat ușor seria, cu 7:50,69, 
timp superior celorlalte 13 
concurente înscrise, ureînd 
în semifinale. Celelalte se
rii au revenit reprezentantelor 
Belgiei (8:23,03) și R. D. Ger
mane (8:05,97). întrecerile con
tinuă.

C. E. de volei juniori

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA (m) 3-1, PAS IMPORTANT
PENTRU CALIFICARE ÎN TURNEUL FINAL

Dt SCHI ALPI*

1986 87 A ÎNCEPUT !
în obișnuința lumii 

alpin ca 
iarnă să 
mijlocul 

pentru 
rapidă 

caravana
deplasat, cum a fă- 

în alți

SOFIA ÎS (prin telefon). Faza 
finală a C.E. de volei juniori (fe
minin și masculin) a continuat 
în capitala Bulgariei și în alte 
trei orașe (Pazardjik, Plovdiv și 
Pernik) cu partidele din ziua a 
doua — grupele preliminare.

O frumoasă victorie a realizat 
la Pazardjik, m deschiderea pro
gramului, echipa masculină a 
României, care a dispus de Ceho- 
slo zacla cu 3—1 (—16, 3, 9, 10)
după o partidă echilibrată doar 
în primul set, extrem de disputat 
( a durat 36 de m’nute). In con
tinuare. voleibaliștii români au 
pus stăpînire pe meci și au do
n't nat confortabil, chiar dacă în 
seturile 3 s< 4 adversarii lor au 
realizat mai multe puncte. Antre
norii C. Oros si D. Lăzărescu au 
folosit de astă dată formația de 
bază: Padurețu. Ferariu, Scho- 
berl, Rădulescu, Drăgușin, șoica 
(au mai jucat: Rotar și Nica). 
Corect arbitrajul '—'-x-’s ”
Schipe (R.D.G.) și 
(Finlanda) Există, 
băieți, speranța calificării in tur
neul final pentru locurile 1—6. 
Ei însă trebuie să treacă și de 
ultimul obstacol din erupă, echi
pa Franței, care se dovedește ale! 
mai puternică decit era cotată.

La un mic pas de calificare s-a 
aflat, la Sofia, echipa noastră 
feminină, dar elevele lui S. Chi- 
riță au ratat incredibil un rezul
tat favorabil în compania for
mației R. D. Germane, după ce 
au dominat categoric primul set 
și al doilea pînă spre final, iar 
tn ultimele două au avut de fie-

brigăzii F. 
I. Salonen 
așadar, la

C. M DE NATAȚIE
(Urmare din dqq t)'

european stabilit dimineață, 
dar noul campion mondial a- 
vea să fie 
britanicul 
pentru inot

canadianul Davis, 
fiind descalificat 
incorect.
FIȘIER
m bras, masculin : 

1. DAVIS (Canada) 1:02,71; 2. 
Minervlni (Italia) 1:03,00 ; 3. Vol
kov (U.R.S.S.) 1:03,30 ; 4X200 m
liber feminin : 1. R. D. GER
MANA 7 :59,33 (nou rec. mondial);

3. Olanda 
masculin : 
1:47,92 ; 2. 
1:49,12 •

ÎNOT, 100 
, DAVIS

2. S.U.A. 
8:09.59 ; 200 
1. GROSS 
Lodziewski
Biondi (S.U.A.) 1:49.43 ; 200 m
liber feminin : 1. HEIKE FRIE
DRICH (R.D. Germană) 1:58.26. 2. 
Manuela Stellmach (R.D. Germa
nă) 1 :58,90, 3. Marv Meagher
(S.U.A.) 2:00.14... 10. Stela Pura
(România) 2:03.06 : 100 m fluture 
masculin 
(S.U.A.) 
(S.U.A.) 
Britanie) 

polo .

8:02,12 ; 
m liber, 
(R.F.G.) 
(R.D.G.) 3.

dată minge 
Germană — 
16, 15, 15),

astfel

de set. Scor : 
România 3—1 
învingătoarele 

în turneul 
alături de

care
R. D. 
(—10, 
califieîndu-se 
pentru locurile 1—6 
--------~ (grupa A). A fost un 

extraordinar ’ *’ “*
un

2—6) 
o

______ conducînd 
primul set, dar dovedind că 
este competitivă în finalurile 
set; în setul 2 — ele au condus 
cu 16—15 și avînd de trei ori 
minge de set; în setul 3 — con
duse cu 11—5, ajung în final 
15—14, dar ratează din nou; 
setul 4 se remontează de 
6—11, 8—12 și 11—14, se ajunge 
15—14, din nou minge de

A intrat 
schiului 
cial de 
vară, în 
Desigur, 
ceasta 
cortină, 
alb“ s-a 
cut-o si 
fera sudică, mal 
gentina. Acolo, 
Las Lenas s-au 
sfîrșitul săptămînii 
două coborîri al 
dium“ a fost următorul : 
ma : 1. Miiller 1:37,69, 2.
piger 1:38,08, 3. Heinzer (toți 
Elveția) 1:38,25 ; a doua 
Zurbriggen (Elveția) 
2. Stock (Austria) 
MiiUer 1:38,67. “
tor rezultate, clasamentul Cu
pei Mondiale, 
arată astfel 
sa superioară : 
p, 2. Zurbriggen 35 p, 3. Stock 
31 p, 4. Heinzer 30 p, 5. Al- 
piger 20 p, 6. Girardelli (Lu
xemburg) 18 p.

sezonul ofi- 
înceapă în... 

lunii august ! 
a reuși a- 
ridicare de 

„circului

ani, în emis- 
precis în Ar
in localitatea 
desfășurat, la 

trecute, 
căror ,,po- 

pri- 
Al-

1.
1:38,03, 

1:38,26, 3.
în urma aces-

ediția 
în 

1.

1986—87, 
partea 

Muller 40

LIBERTATEA DE A FACE
UN COMERȚ ILICIT

Relatam intr-unui din numerele de săptămina trecută ale 
ziarului nostru despre arestarea unui fost campion mondial 
de box la cat. super-ușoară, argentinianul Ubaldo Sacco. 
Motivul : deținerea și transportul de droguri și portul ilegal 
de arme de foe. Era un fapt normal ca poliția să intervină 
prompt pentru a curma practici care grevează profund mo
ralitatea unei societăți. Și era un epilog corect, care prefața, 
așa cum credeau toți oamenii cinstiți din Argentina și din 
întreaga lume, o logică deferire in fața justiției, urmată de 
o pedeapsă pe măsură.

Dar iată că epilogul istoriei a venit mult mai repede decit 
se aștepta. După numai o săptămina de arest, Ubaldo Sacco 
a fost eliberat pe cauțiune, plătindu-și astfel cu bani ghea
tă — bani ciștigați, după toate probabilitățile, pe seama co
merțului cu drogurile pe care le manipula — libertatea și, 
poate, putința de a continua cu practicile obișnuite. Și toate 
astea, in pofida faptului că in timpul anchetei fostul cam
pion al lumii a recunoscut că obișnuiește să fumeze mari
juana, și că in mașina lui a fost descoperită o anumită can
titate de drog, despre care, pasă-mi-te, nu știa cum ajunse
se acolo...

N-ar fi de mirare ca, peste citva timp, agențiile de presă 
să se ocupe de „cazul Sacco“ prins din nou cu mîța-n sac 
sau, dacă vreți, cu marijuana în mașina proprietate perso
nală.

Radu T1MOFTE

..: 1.
53.54, 1

53,67, 3.
53.81.
U R.S.S.

P.
2. 
A.

MORALES 
M. Biondi 

Jameson (M.

Franța 13—4 
(3—1. 4—0. 5—2. 1—1). meci ar
bitrat foarte bine de R. Timoc 
(România) și R. Cunnel (Cana
da) : Iugoslavia — Spania 10—6 
(2—0, 4—3. 3—0, 1—3).

SĂRITURI ÎN APĂ : trambulină, 
masculin : 1. LOUGANT (S.U.A.) 
750,06 p, 2. Liangde Tan (R. P. 
Chineză) 692.28 p. 3. Hongping Li 
(R.P. Chineză) 642,06 p

BOX • La Detroit, pugilistul 
american Jimmy Paul și-a păs
trat titlul de campion mondial 
la cat. ușoară (versiunea i.b.f.i 
învingîndu-I Îs puncte, după 15 
reprize pe compatriotul său Dar- 
ry Tyson • Fostul carroion o- 
limpic la Los Angeles Whitaker 
a trecu' L ■
după 9 meciuri 
vins. I—\ 
de Rafael Williams? după 
prize. In aceeași

Ia profesionism, unde» 
nu a fost în- 

Recent a dispus la puncte 
io re- 

—Ti reuniune, la
Los Angeles s-au întîlnit alți doi ------- —s__. La cat 

în 
e- 
în

foști campioni olimpici.__
super-ușoară, Davis (în 1976) 
vîrstă. do 30 ani a terminat Ia 
galitate cu Taylor (în 1984) 
vîrsift de 19 ani.

CAlARIE • Marele Premiu 
la Rotterdam a fost cîștlgat 
elv-a.binul ..Bruno Capdrian.

de 
de 

după

U.R.S.S. 
rrijei 
după 
(1-4, 
realizat 
puncte,

de disputat, 
mai timidînceput

echipa României 
splendidă suită

* CU 14—6
de 
în 
nu 
de

PESTE 100 DE PUNCTE INTR-O FINALA A CM. DE BASCHET!

-5, la 
în 
la 
la 

i;,—u. „ uuugc „e Set,
dar... Partida a durat peste două 
ore. S-au remarcat doar Ottilia 
Szentkovics și Cristina Buzilă, 
celelalte alternînd reușitele cu 
greșeli copilărești. Blocajele au 
fost defectuoase, favorlzînd atacu
rile adverse, iar M. Chitic a abu
zat de mingi puse (cu boltă) u- 
șor de recuperat. S-a folosit for
mația: Ottilia Szentkovics (Ga
briela Dumitrescu), Tatiana Po
pa, Felicia Popescu (Cristina An
ton), Cristina Buzilă (Daniela Ia- 
cob), Mihaela Marian (Alina Pra- 
lea). Maria Chitic (Corina Hol- 

Anca Beșta). Din echipa 
____ . s-au remarcat: ridicătoa- 
rea Katrin Koepke și... rezerva 
Britt Wiedemann, alături de Su- 
sane Lchme. Bun arbitrajul: H. 
Plender (Olanda) — P. Petrov 
(Bulgaria).

rezultate tehnice : femi
nin, R. D. Germană — Ungaria 
3—1, R.F.G. — Italia 3—1, Ceho
slovacia — Grecia 3—lj mascu
lin, Olanda — Polonia 3—0, R.F.G. 
— Italia 3—0, Olanda — Iugo
slavia 3—0. Italia — Belgia 3—0*

Finala Campionatului Mondial 
de baschet feminin, disputată la 
Moscova, a fost cîștigată de re
prezentativa S.U.A., învingătoa
re cu 108—88 (56—43) în fața se
lecționatei U.R.S.S. Baschetbalis
tele americance au cucerit pen
tru a patra oară titlul mondial, 
celelalte victorii fiind realizate 
în 1955, 1957 și 1979. In finala 
de duminică, echipa S.U.A. s-a 
impus încă de la începutul par
tidei datorită unor atuuri de 
pregătire atletică și tehnică, gra
ție preciziei în aruncările la coș 
de la distanță, apărării agresive 
și numărului mai mare de re
cuperări obținute. Miller și Ed-

wards și-au dirijat bine coechi
pierele, Donovan a recuperat 
minge după minge, și drept ur
mare tabela de scor a indicat 
8—0 și 43—23. In repriza secundă, 
formația sovietică a avut o reve
nire, reducînd handicapul (55—66 
în min. 25, 72—81 în min. 30), 
dar in ultimele 10 minute cam
pioanele mondiale (și olimpice) 
au refăcut diferența de 20 de 
puncte. De notat că este pentru 
prima dată cind o . echipă în
scrie peste 100 de puncte într-o 
finală de campionat mondial — 
masculin ori feminin!

Rezultate, semifinale; U.R.S.S. 
— Cehoslovacia 78—67 (33—34),

S.U.A. Canada 82—59 (39—31); 
grupa 5—8: Cuba — Ungaria 74— 
72 (31—37), R.P. Chineză — Bul
garia 88—73 (50—45); grupa 9—12; 
Australia — Brazilia 72—57 (39— 
28), Coreea de Sud — Taiwan 
85—54 (39—23).

Rezultatele 
locurile 5—6: 
Cuba 102—86 (42—48);
garia — Ungaria 79—75 (35—33); 
9—10: Australia — Coreea de 
Sud 60—50 (24—29): 11—12: Bra
zilia — Taiwan 92—57 (33—28).

Coșgeterele campionatului: 1.
Borel (Cuba) 185 p, 2. Cheng 
Haixiao (R.P. Chineză) 182 p, 3. 
Da Silva (Brazilia) 180 p.

meciurilor pentru
R.P. Chineză —

7—8: Bul-

ban, . 
R.D.G.

Aurelian BREBEANU

REZULTATE SCONTATE, DAR Șl SURPRIZE, LA C. M» DE ACROBAȚIE AERIANA
Duminică, pe aerodromul South 

Cerney de lîngă Gloucester (An
glia), s-a încheiat cea de a 13-a 
ediție a Campionatului Mondial 
de acrobație aeriană, zbor cu 
motor, la startul căruia s-au pre
zentat 70 de piloți reprezentînd 
15 țări. Condițiile meteo impro
prii au influențat substanțial 
desfășurarea concursului, dispu- 
tîndu-se doar trei programe (im- 
pus-cunoscut, liber ales, impus- 
necunoscut), j 
buind să renunțe la programul 
liber cu durată de timp limitată.

organizatorii tre-

Și de această dată competiția a 
fost dominată de zburătorii so
vietici, clasați pe primul loc în 
întrecerea pe, echipe, ei dovedind 
astfel o mai bună omogenitate a 
loturilor prezentate în raport cu 
reprezentativele S.U.A. și Franței, 
ordinea repetîndu-se identic atît 
la masculin, cît și la feminin.

La individual cehoslovacul Petr 
Jirmus a reușit să-și păstreze ti
tlul obținut la ediția din 1984, 
fiind secondat de Kermit Weeks 
(S.U.A.), Viktor Smolin și Niko
lai Nikitiuk .(ambii U.R.S.S.).

NOI LAURI ȘAHULUI ROMANESC C. M. de șah
(Urmare din pag l)

rezultat individual absolut 
— 11 p din 12!) și cu bronz 
Salonic '84, cîștigătoare a nume
roase turnee internaționale, serie 
întregită acum cu acest remar
cabil loc întîi la Herculane.

Statistica ne arată că ulti
mele ediții ale Turneului nos
tru internațional au fost 
dominate de șahistele oaspe
te. Singura victorie româneas
că rămîne cea culeasă în anul 
1982.
Nuțu. 
peste 
dată 
tive de excepție, 
ca profesie, este 
toare electronistă. 
a Facultății de matematică — 
informatică din Timișoara.

Am felicitat-o pe Dana, 
„Mi-am dorit mult această 
victorie — ne spunea cu emo
ție în glas. Ca și această nor-

la

Autoare... tot Dana 
Iată o punte aruncată 

timp, certificînd încă o 
valoarea acestei spor- 

Cea care, 
programa- 
licențiată

® TELEX • TELEX •
un oara, cu 'francezul Her be Go- 
dignon. La echipe, pe 
locuri • Marea -----
R.F.G.

CICLISM • 
cursei „Coors 
desfășoară în 
lui .Hinault (Franța) 
26:56, urmat de Lemond (S.U.A.) 
la 50 sec. iar etapa a 10-a a fost 
cMigată d? Vin Vliet (Olanda), 
care a parcurs 80 km în 1.44:01 
In clasamentul gfeneral conduce 
Hinault. urmat la 1:03 de Le
mond. In competiția similară fe
minină. după trei etape in frunte 
se află Jeannie Longo (Franța) 
• După 4 etape în Turul Belgiei

primele
Britanie, Elveția

Etapa 
classic1

S U.A.,

a 9-a a 
care se 

a revenit 
16 km în

mă de mare maestră, 
parcă mă ocolește de 
vreme. Acum le am pe amîn- 
două și mă bucur nespus. Nu 
numai pentru mine, ci pentru 
noi toți, cei care dorim să ve
dem mereu, pe treapta cea mai 
de sus, șahul românesc !“

O încununare binemeritată. 
Căreia — sîntem siguri — îi 
vor urma încă multe altele.

care 
aii ta

CAMPIONATE NAȚIONALE
AUSTRIA (et. 6). Echipa S.C. 

Tyrol Swarovski din Innsbruck 
își continuă seria victoriilor. 
După 6 etape, ea a obținut punc
tajul maxim (12 p), fiind urma
tă de F.C. Austria cu 8 p. în 
etapa a 6-a, F.C. Tyrol a cîști- 
gat, în deplasare, cu 2—0, în fața 
echipei Grazer A.K. Alte rezul
tate:
3— 1,
4— 1, 
Graz

Vienna — Wiener Sportclub 
Rapid Viena — Voest Linz 
Austria Klagenfurt — Sturm

0—0 _

conduce olandezul Verhoeven.
HOCHEI PE IARBA • Lîngă 

Amsterdam* a început C.M. rezer
vat echipelor feminine. Cîteva 
rezultate : Olanda — Scoția 3—2, 
Australia — Anglia 2—2, Canada
— Spania 3—1 (grupa A). R.F.G.
— Irlanda 0—0, Argentina — 
Noua Zeelandă 1—1. U.R.S.S. — 
S.U.A. 3—2, R.F.G. — Irlanda 
0—0, Noua Zeelandă — Argentina 
3—2 (în grupa B).

RUGBY • în turneul din Noua 
Zeelandă : Sel. provinciei Canter
bury — Australia 30—10 (18—6).

TENIS ® în finala de la To
ronto : Beeker — Edberg 6—4, 
3—8, 6—3 • Semifinalele turneu
lui feminin de la Los Angeles : 
.Navratilova — Sukova 7—6, 6—1': 
Evert-Lloyd — Shriver 6—4, 
6—4.

PARTIDA A 9-a AMÎNATA !
Din Londra se anunță că la 

cererea lui A. Karpov partida a 
9-a din cadrul
Mondial de șah a fost amînată 
pentru miercuri.
4,5—3,5 în favoarea lui G. Kas
parov, deținătorul titlului.

Campionatului

Scorul este

Surprinzător, pe locul 5 a apărut 
elvețianul Christian Schweizer, 
urmat și ei de un sportiv în as
censiune francezul Patrick Paris. 
Marele absent, vest-germanul 
Manfred Strossenreuther, care e- 
mitea pretenții îndreptățite la 
primul loc, și-a pierdut viața în 
urmă cu patru luni într-un ac
cident stupid (aflat pe panta de 
aterizare a fost ajuns din urmă 
de o avionetă de turism al cărei 
pilot neatent i-a lovit din spate, 
ambele aparate prăbușindu-se).

Locul întîi obținut de- Liubov 
Nemkova în competiția feminină 
confirmă valoarea ' " ~
vietice (locul doi la C.M. 1984), 
dar următoarele • 
Psile (S.U.A.), 
noury (Franța), Irina Adăbaș 
(U.R.S.S.), au realizat un specta
culos salt de pe locurile 9, 5 și 
respectiv 13. Toate se -aflau a- 
cuin doi ani în urma Ninei 
Ioniță, care s-a retras de 
curînd din activitatea de perfor
manță. Oricum, apare evident 
„schimbul de ștafetă" aflat în 
plină desfășurare, iar faptul că 
două foste campioane, sovieticele 
Halida Makagonova și Valentina 
Iaikova, au fost nevoite să se 
mulțumească cu locurile 8 și, 
respectiv, 10 este elocvent.

sportivei so-

clasate, Julia
Chaterine Mau-

(Franța), Irina

su- 
data 
fața 
Alte 
1—0. 
F.C.

SCOTIA (et. 3). Celtic Glas
gow a realizat a treia victorie 
consecutivă. De data aceasta a 
învins cu 1—0 pe Clydebank. în 
schimb, Glasgow Rangers a 
ferit a doua înfrîngere, de 
aceasta pe teren propriu in 
lui Dundee United cu 2—3. 
rezultate: Hearts — Falkirk 
Aberdeen — Hamilton 2—0,

Dundee — Hibernian 3—0. Mot
herwell — St. Mirren 1—1. Pe 
brlmele locuri: Celtic Glasgow 6 
D. Dundee United și Hearts cu 
cite 5 p; pe ultimele: 11. Falkirk 
1 p. 12. Hamilton 0 p.

UNGARIA (ct. 1). O singură 
victorie în deplasare: Raba Eto 
Gyor a dispus, la Budapesta, de 
Vasas. cu 1—0. Trei meciuri s-au 
încheiat la egalitate: Tatabanya 
— Siofok 2—2, Eger — Ujpesti 
Dozsa l—1. Szombathely — Hon- 
ved 3—3. Celelalte partide au re
venit gazdelor: Bekescsaba — 
M.T.K. 2—0, Dunaujvaros — Vi
deoton 2—0. Pecs — Debrețin 
1—0 Ferencvaros — Zălaegerszeg 
3—0.

ȘTIRI, REZULTATE
meci amical la Genzano, 
italiană din localitate.

#•» în
echipa
care activează în divizia secundă, 
a fost învinsa cu 2—1 de Gre-

mio Porto Alegre (Brazilia). Au 
marcat Renato și Martins, res
pectiv Marceletti. .

a După ce mexicanul Negrete 
a semnat un contract pe un an 
cu Benfica Lisabona, echipa por
tugheză mai are un jucător de 
peste hotare. Este vorba de bri
tanicul McDonald, care a jucat 
anul trecut la clubul P.S.V. Eind
hoven. El va juca trei ani în 
formația lusitană.

a Internaționalul Claudio Sul- 
ser, unul dintre cei mai valoroși 
atacanți elvețieni din ultimii 10 
ani, a anunțat că se va retrage 
din selecționata țării sale, pentru 
a-și continua studiile. Antreno
rul naționalei. Daniel Jeandu- 
peux, regretă — după spusele 
sale — absenta lui Sulser.

a în turneul de la Huelva 
(Spania) formația engleză Man
chester City a învins pe F. C. 
Barcelona cu 5—4 (după lovitu* 
rile de la 11 m). După 90 de mi
nute scorul a fost egal: 1—1. Au 
marcat Roberto (min. 16) pentru 
Barcelona, respectiv Wilson (min. 
51).

a într-un meci internațional 
amical disputat săptămina trecu
tă la Budapesta, echipa Dinamo 
Tbilisi a întrecut cu 4—3 (1—2) 
formația locală Honved.
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